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Aanleiding en doel 
De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet 

gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een 

stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000-

gebieden. Deze beslissing heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw 

en de aanleg van infrastructuur, die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op 

stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Als een project significant negatief 

effecten kan veroorzaken op stikstofgevoelige habitattypen en soorten in een Natura 2000-gebied 

als gevolg van stikstof of andere effecten is een vergunning op grond van de Wet 

natuurbescherming vereist (zie artikel 2.7 en 2.8 van de Wet natuurbescherming). 

 

Bij recreatiegebied de Hambroekplas bij Winterswijk is initiatiefnemer voornemens om 

verblijfsrecreatie te ontwikkelen. Om deze reden wordt door een bestemmingsplanprocedure 

toegewerkt naar een nieuwe verblijfsrecreatieve invulling van de zuidwestzijde van het plangebied. 

Niet alle elementen van deze verblijfsrecreatieve functie zijn in zijn geheel uitgewerkt, maar in het 

bestemmingsplan wordt een bovengrens voor het aantal verblijfsrecreatieve eenheden 

vastgesteld. Ook aan de noordwestzijde wordt bij het bestaande hotel een uitbreiding beoogd, 

waarvoor in de regeling een gebied van 2.000 m2 beoogd wordt. Ook hier is geen concrete invulling 

van het aantal hotelkamers, maar in deze notitie wordt uitgegaan van een maximale invulling van 

80 hotelkamers aan uitbreiding. Deze notitie toetst de hiervoor beschreven bovengrens op de 

stikstofgevoelige habitattypen in de omgeving. 
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Bouwplan en ontwikkelingsruimte 
De verblijfsrecreatieve ontwikkelingen vinden voornamelijk plaats aan de zuidzijde van het gebied, 

waar een nieuw vakantiepark ontwikkeld wordt. Aan de noordzijde wordt de hotelfunctie verder 

uitgebreid. Het bestemmingsplan maakt de volgende bovengrenzen aan verblijfsrecreatieve 

ontwikkeling mogelijk: 

 

- Een hotel met 80 hotelkamers; 

- Maximaal 350 recreatieve verblijfseenheden, waaronder: 

o 200 recreatiewoningen met een maximale bvo van 100 m2; 

o 75 camperplaatsen; 

o 75 kampeerplaatsen; 

- Een groepsaccomodatie, met een maximale bvo van 2.000 m2; 

- (Ondergeschikte) centrale voorzieningen met een maximale bvo van 4.000 m2; 

 

Voor de recreatiewoningen geldt een maximaal gezamenlijk bebouwd oppervlak van 17.500 m2. 

 

Ligging ten opzichte van Natura 2000-gebied 
Het plangebied is gelegen op ca. 3,5 km van het Natura 2000-gebied Stelkampsveld. Dit Natura 

2000-gebied is gelegen ten westen van de kern van Borculo en bestaat uit een kleinschalige 

afwisseling van essen, graslanden, heide en hoeven. Het Stelkampsveld is ca. 102 ha groot en wordt 

enkel beschermd door de Habitatrichtlijn.  

 

Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebied 
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AERIUS Berekeningen 
 

Gebruik AERIUS Calculator 

Met de AERIUS Calculator (huidige versie: januari 2022) kan de stikstofdepositie op een 

natuurgebied van een bouwplan of een project worden berekend. In AERIUS is het niet mogelijk 

om voor een tijdelijke periode stikstofbronnen in te voeren. De rekensystematiek gaat uit van de 

uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak gedurende de periode van een jaar. De berekening in 

deze notitie stikstof kan worden uitgesplitst in de volgende componenten: 

- Berekening realisatiefase (tijdelijke emissie door realisatie planvoornemen) 

- Berekening gebruiksfase (toename aan emissie in de nieuwe situatie na realisatie). 

 
Realisatiefase 
Met de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, in werking getreden op 1 juli 2021, wijzigt de 

Wet natuurbescherming op een aantal punten. Een van deze wijzigingen betreft een partiële 

vrijstelling voor de bouwsector van de natuurvergunningplicht zoals bedoeld in artikel 2.7, tweede 

lid Wnb. Deze vrijstelling is partieel, omdat deze alleen geldt voor tijdelijke stikstofemissies tijdens 

de bouw, sloop en aanleg en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het 

bouwwerk of werk. De vrijstelling is tevens partieel omdat deze alleen geldt voor de gevolgen van 

stikstofdepositie en niet voor andere milieuhinderaspecten zoals geluid, licht of trillingen.  

 

De partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht geldt voor het bouwen en slopen van 

woningen en utiliteitsgebouwen en andere bouwwerken (zoals bruggen, viaducten en 

buisleidingen, waaronder waterleidingen) alsook voor het aanleggen, wijzigen en verwijderen van 

een werk (bijvoorbeeld voor duurzame energieopwekking, grond-, weg- en waterbouw, waaronder 

straten, pleinen, wegen, het verplaatsen van grond in het kader van bouwrijp maken van een 

terrein, spoorwegen, waterstaatswerken, waterwegen, waterkeringen, energie-infrastructuur, 

telecommunicatie-infrastructuur, openbare hemelwater- en ontwateringsstelsels en 

vuilwaterriolen). Het bestemmingsplan ziet er op toe dat er geen bouwwerkzaamheden plaats 

vinden die buiten deze partiële vrijstelling vallen. Er kan daarom gemotiveerd aangehaakt te 

worden bij de partiële vrijstelling wanneer realisatie plaatsvindt van verblijfsrecreatieve eenheden. 

De realisatiefase wordt daarom niet meegenomen in deze notitie.  

 

Gebruiksfase 
De gebruiksfase betreft de situatie na realisatie van het planvoornemen. Het planvoornemen kan 

voorzien in een permanente toevoeging van emissies door middel van gasemissies of een toename 

aan verkeersbewegingen. Het bestemmingsplan voorziet in het regelen van een recreatiepark met 

200 grondgebonden standplaatsen, 100 niet-grondgebonden standplaatsen, een 

groepsaccomodatie en centrale voorzieningen. Gezien dit geen grote bedrijfsvoering betreft en de 

gebouwen gasloos gerealiseerd worden, is enkel de toegevoegde verkeersgeneratie relevant voor 

het bepalen van de gebruiksfase.  

 

Om de emissie van verkeersgeneratie te bepalen, dient inzichtelijk gemaakt te worden wat de 

ontsluiting is van het nieuw te realiseren recreatiepark. De emissie van verkeersgeneratie wordt 
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daarbij berekend over een lijnbron van het plangebied tot het punt waarop redelijkerwijs gesteld 

kan worden dat verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld. Ten behoeve van de ontsluiting 

van een nieuw te realiseren recreatiepark wordt over de Leerinkbeek, die door het plangebied 

stroomt, een brug aangelegd. Hierdoor kan meteen ontsloten worden op de Hambroekweg, een 

ventweg van de doorgaande provinciale Rondweg/Hekweg die aan de westzijde het plangebied 

begrenst. De lijnbron is bepaald tot op de aansluiting van de Hambroekweg op deze provinciale 

weg, aan de noordzijde van het plangebied. Deze lijnbron is in totaal ca. 1 km lang.  

 

De hotelontwikkeling aan de noordzijde van het plangebied biedt ruimte voor 80 kamers. Het hotel 

ligt aanzienlijk dichter bij de directe ontsluiting van het recreatiegebied naar de Rondweg/Hekweg. 

De lijnbron waarover deze verkeersgeneratie berekend wordt is ca. 121 m lang.  

Om de toename aan verkeersgeneratie te bepalen, wordt aangehaakt bij de kengetallen uit de 

CROW-publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren’. De gemeente Berkelland wordt conform het CBS 

aangemerkt als categorie 4: weinig stedelijk. Het plangebied kan aangemerkt worden als 

buitengebied van de gemeente Berkelland. Gebaseerd op deze parameters kan de volgende 

maximale invulling gegeven worden aan de toename aan verkeersgeneratie: 

 

Deelontwikkeling CROW-

categorie 

Verkeersgeneratie 

per etmaal 

(bovengrens) 

Aantal 

eenheden 

Totale 

verkeersgeneratie 

per etmaal 

Hotelfunctie noordzijde 4* Hotel 27,6 (per 10 kamers) 8  221 

Kampeerterrein Camping/ 

kampeerterrein 

0,4 75 30 

Grondgebonden 

verblijfsrecreatie 

(chalets/bungalows) 

Bungalowpark 

(huisjescomplex) 

2,3 200 460 

Camperplaatsen Camping 

(kampeerterrein) 

0,4 75 30 

Groepsaccomodatie 1* Hotel 12,7 (per 10 kamers) 2 25 

Bedrijfswoning bij 

recreatiepark 

Woning, koop, 

vrijstaand 

8,6 1 9 

Totaal    775 

 

De centrale voorzieningen worden in deze berekening van de verkeersgeneratie niet meegenomen, 

aangezien deze ondergeschikt zijn aan de rest van de ontwikkeling; ze voorzien dus niet in een 

aanvullende verkeersgeneratie bovenop de recreatiefunctie van het gebied. Bovenstaande cijfers 

zijn als input gebruikt voor de AERIUS-berekening voor de gebruiksfase, die bijgevoegd is als bijlage 

bij deze notitie. Uit deze notitie blijkt een toename aan stikstofemissie van 44,3 kg NOx/j en 5,3 kg 

NH3/ja. 

 

Conclusie 
Uit de AERIUS-berekening uitgevoerd om een indicatieve gebruiksfase in kaart te brengen, blijkt dat 

de bovengrens van het nieuw vast te stellen bestemmingsplan ‘Hambroekplas’ geen negatieve 

effecten in de gebruiksfase veroorzaakt op het maatgevend Natura 2000-gebied. Er zijn dus geen 
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permanente overschrijdingen van de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/j te verwachten. Omdat het 

bestemmingsplan enkel bouwwerkzaamheden mogelijk maakt die vallen onder de partiële 

vrijstelling zoals vastgesteld in de Wet stikstofreductie en natuurbeheer, hoeft de realisatiefase niet 

getoetst te worden. Hiermee kan geconcludeerd worden dat met vaststellen van het 

bestemmingsplan er geen bouwwerkzaamheden mogelijk worden gemaakt die vergunningplichtig 

zijn conform de Wet natuurbescherming. Het aspect stikstof levert hiermee geen belemmeringen 

op voor vaststellen van dit bestemmingsplan. 

 

Bijlage:  

- AERIUS berekening Gebruiksfase Hambroekplas, 14 maart 2022 
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Contactgegevens
Rechtspersoon PouderoyenTonnaer

Inrichtingslocatie Hambroekweg8,

7271NABorculo

Activiteit
Omschrijving Hambroekplas

Toelichting Gebruiksfasevoorderecreatieveontwikkelruimte

Hambroekplas

Berekening
AERIUSkenmerk RaYVVkwGNGp8

Datumberekening 14maart2022,11:04

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Verkeersgeneratiehotel-Beoogd 2022 5,3kg/j 44,3kg/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Verkeersgeneratiehotel-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j

Projectberekening

2/6RaYVVkwGNGp8 (14 maart 2022)



Verkeersgeneratiehotel(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk 5,3kg/j 44,3kg/j

Projectberekening
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m

Projectberekening

4/6RaYVVkwGNGp8 (14 maart 2022)



ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Verkeersgeneratie

hotel"(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.4_20220217_5a8b67b7c6

Databaseversie 2021.0.4_5a8b67b7c6

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/

Projectberekening
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